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El Servei d’atenció psicològica per situació de violència masclista
atén prop d’una cinquantena de persones a l’any

Dimecres 25 de novembre de 2015

El Servei d’atenció psicològica a dones i infants en situació de violència masclista
ha donat a conèixer les dades d’utilització registrades des del passat 1 de gener i fins
a data d’avui. En el que portem d’any, un total de 34 dones i 13 infants han utilitzat
aquest recurs que s’integra dins els serveis municipals d’atenció i informació a les
dones del municipi.

Segons la regidora de Programes Socials, Pepa Martínez, “aquest és un servei
fonamental pel que fa a l’abordatge i l’acompanyament de les dones i els
infants que s’han trobat en situacions de violència”. L’assistència es presta a
través de la derivació dels Serveis Socials Municipals, en coordinació amb altres
serveis que detecten casos.

Les persones usuàries d’aquest servei han estat aquest any, fins al moment,
exactament les mateixes que es van registrar l’any 2014 (34 dones i 13 infants).
Aquestes xifres també són molt similars a les de l’any 2013 (amb 36 dones i 20
infants que van utilitzar el recurs) i el 2012 (amb 30 dones i 14 infants usuaris)

L’equip tècnic que ofereix l’atenció està format per dues psicòlogues; una que fa la
atenció a les dones i l’altra  que fa l’atenció als infants i adolescents. Ambdues
porten a terme intervencions individuals i grupals psicoeducatives. Aquestes
sesessions es basen en la creació d’un vincle segur entre les persones usuàries i les
professionals de referència.

Cal destacar, d’altra banda, que el telèfon habilitat per l’Institut Català de les Dones,
el 900 900 120, ha rebut entre gener i octubre d’aquest any un total de 14 trucades
per situacions violència masclista registrades al municipi de Castellar del Vallès. En
total a la comarca, s’han rebut 805 trucades.

Servei d’orientació jurídica

D’altra banda, la Regidoria de Programes Socials ha donat dades d’ús del servei
d’orientació jurídica adreçada a dones. Aquest recurs, al qual es pot accedir
demanant cita prèvia per Internet o al Servei d’Atenció Ciutadana, ha atès entre l’1
de gener i el 16 de novembre un total de 65 usuàries. Aquestes xifres han són molt
similars respecte el total d’usuàries registrat el 2014, que va ser de 78.

Majoritàriament, les consultes van fer referència a qüestions relacionades amb el
dret de família (49). Entre d’altres, s’assessora sobre divorcis o separacions, ruptura
de parelles de fet, execucions de sentències o sobre aspectes de paternitat i filiació.
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En menor mesura, també s’han fet consultes sobre dret laboral (9 visites), dret civil
(3 visites), dret penal (2 visites) i altres branques del dret (4 visites).

Com en anys anteriors, la majoria de visites provenen de dones de mitjana edat,
d’entre 30 i 50 anys (55%) mentre que la resta corresponen a altres franges d’edat
(28% majors de 50 anys i 17% menors de 30 anys).

Totes aquestes dades s’han donat a conèixer coincidint amb els actes del Dia
mundial contra la violència vers les dones, que podeu consultar clicant aquí:
http://www.castellarvalles.cat/14352/descriptiu/-2075/.
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